Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
De aanvraag dient op naam van de ouder die geen inkomen (uit arbeid) heeft:
Voorletters en achternaam......................................................................................................
Burgerservicenummer (BSN)……………………………………………………………………….
Straatnaam, huisnummer en toevoeging…………………………………………………………
Postcode en woonplaats…………………………………………………………………………….
Gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan het peuteropvang.
Voorletters en achternaam…………………………………………………………………………...
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………

Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.6
van de Wet kinderopvang.
Dit verklaar ik op de volgende wijze: (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen)
o

door het bijgevoegde IB-formulier

o

Of, ik kan geen IB-formulier ontvangen omdat: (vul reden in)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------en verklaar hierbij:
o
o
o

in geval van 2 ouders (of ouder en toeslagpartner) er sprake is van één inkomen (uit arbeid)
en er geen bijdrage is van UWV of gemeente volgens de in de Wet kinderopvang artikel 1.6
genoemde redenen (1)
bij een alleenstaande ouder die geen inkomen (uit arbeid) heeft en geen bijdrage van UWV of
gemeente volgens de in de Wet kinderopvang in artikel 1.6 genoemde redenen (1)
op een andere wijze aan te tonen dat ik geen recht heb op de kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang (bewijsstukken toevoegen).

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat het bestuur van SPN
kan vaststellen of ik recht heb op peuteropvang korting. Ik weet dat het onjuist invullen van dit
formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens op juistheid worden
gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen, die het recht op een
gesubsidieerd tarief kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de
instelling waar de peuteropvang gevolgd wordt, onder overlegging van bewijsstukken.

Plaats en datum………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
(uw handtekening)

(1) U heeft bijstand en werk, uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling
(WWIK), u bent jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, u volgt een re-integratietraject en hebt geen
uitkering of werkgever, u volgt een inburgeringstraject op grond van de Wet Inburgering, u volgt een reintegratietraject via UWV of gemeente, of u bent student.

